ОГОЛОШЕННЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ 2019/12
Можливості фінансування: Україна: Грантова програма громадської
дипломатії Уряду США – Надання підтримки українським переміщеним
університетам
PAS-Ukraine-2019-012
Грант

Номер можливості фінансування:
Тип оголошення:
Сума грантів:

350 000 доларів – загальне фінансування
Може бути надано організації одним
грантом у розмірі до 350 000 доларів або
розподілено меншими грантами у розмірі до
100 000 доларів

CFDA:

19.900

Початок прийому заявок:

1 липня 2019 року

Кінець прийому заявок:

16 серпня 2019 року

Програма: Україна: Грантова програма громадської дипломатії Уряду
США – Надання підтримки українським переміщеним університетам
Відділ преси, освіти і культури Посольства США
Вул. Ігоря Сікорського, 4, Київ, 04112
Тел.: +38 (044) 521 5043; +38 (044)521 52 73
KyivPDGrantsEdu@state.gov
ОПИС ПРОГРАМИ: Посольство США в Києві оголошує можливості
фінансування на підтримку проєктів, що сприяють діяльності українських
університетів, переміщених унаслідок конфлікту на Сході України і в Криму.
Цю грантову програму створено для підтримки інноваційних і
результативних проєктів з метою допомоги українським переміщеним
університетам, їх викладачам, студентам та іншому персоналові, а також
громадам, що їх вони зараз обслуговують. Залежно від наявності коштів,
Посольство надаватиме гранти, як описано нижче, українським і
розташованим у США неурядовим і неприбутковим організаціям. Специфічні

тематичні пріоритети і програмні вимоги детально викладено далі. Проєкт
має бути розроблено відповідно до потреб українських університетів; усі
види проєктної діяльності, підтримані грантом Посольства США, мають
відбуватися в Україні.
ВИМОГИ ДО УЧАСТІ:
Заявки на участь у програмі можуть подавати зареєстровані в Україні та
США неурядові й неприбуткові організації. Організації та окремі особи з
третіх країн до участі в конкурсі не допускаються.
Теми проектів, які підпадають під участь у програмі:
• Пропозиції можуть включати запити на надання коштів для купівлі
обладнання чи академічних матеріалів, але ця сума не повинна
перевищувати 20% загальної суми запитуваного гранту. Цей грант не
може бути використано на підтримку проєкту, що стосується
інфраструктури.
• Проєкти, що заохочують подальшу інтеграцію українських
переміщених університетів у їхні нові громади, включно з
поглибленням співпраці між переміщеними університетами та іншими
вищими навчальними закладами України.
• Планування кар’єрного розвитку студентів та випускників українських
переміщених університетів.
• Проєкти, спрямовані на зміцнення потенціалу переміщених
університетів шляхом підвищення обізнаності у використанні
електронних ресурсів і технологій.
• Проєкти що підтримують українських ветеранів шляхом освітніх
програм, на основі одного або кількох переміщених університетів.
• Проєкти, що безпосередньо сприяють відновленню та розвиткові
бібліотек переміщених університетів.
Хоча це і не є обов’язковою вимогою, однак рекомендується подавати
пропозиції, які включають детальну оцінку потреб установи.

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО УЧАСТІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ:
Усі організації, що подають заявки на отримання федерального
фінансування, повинні отримати номер «Dun & Bradstreet Number» (DUNS)
іще перед тим, як подати аплікацію, номер CCR (NCAGE) і активний
профіль у Системі керування грантами –System for Award Management
(SAM.gov) – перед тим, як буде надано грант.
Детальнішу інформацію щодо процесу отримання цих реєстрацій дивіться за
лінком https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/.
По допомогу щодо виконання цих вимог звертайтесь електронною поштою
на адресу: KyivPDGrantsEdu@state.gov.
РІВЕНЬ ФІНАНСУВАННЯ І ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ
За наявності коштів організації можуть подавати заявки на грант розміром до
350 000 доларів. Залежно від отриманих пропозицій Відділ преси, освіти і
культури може надати один великий грант або кілька менших грантів.
Допустимі витрати – це ті кошти, які безпосередньо стосуються проектної
діяльності. Програма заохочує організації включати у реалізацію проекту
власні внески та/або кошти, отримані від інших донорів.
Кошти, витрачені перед початком офіційного періоду дії гранту (pre-award
costs), не відшкодовуються.
До заявки не можна включати такі витрати:
Оренду офісів та комунальні послуги
Капітальні вдосконалення, тобто будівництво та ремонт
Купівлю транспортних засобів
Діяльність, імовірно пов’язану з політичними симпатіями або
підтримкою виборчих кампаній
• Проєкти, пов’язані з соціальним забезпеченням
• Академічні або аналітичні дослідження (якщо вони не є частиною
більшого проєкту)
• Стипендії
•
•
•
•

• Розваги, тобто прийняття, соціальну діяльність, церемонії, алкогольні
напої, коктейльні вечірки, екскурсії.
• Подорожі до Сполучених Штатів і діяльність у Сполучених Штатах
• Написання художніх чи нехудожніх книжок
• Замовлення або створення мистецьких об’єктів (якщо це не є частиною
ширшого проєкту)
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПРОЄКТУ Й ПОДАВАННЯ
ЗАЯВОК:
Терміни: Пропозиції будуть прийматися тільки протягом вказаного нижче
періоду. Заявки, отримані після 16 серпня 2019 року, розглядатися не будуть.
Часові рамки, наведені нижче, вказують на термін, у який слід очікувати
рішення щодо грантових пропозицій, але можливі затримки, пов’язані з
наявністю коштів. Проєкти повинні починатися не раніше, ніж 1 жовтня 2019
року, і не пізніше, ніж 1 березня 2020 року.
1 липня 2019 року – Опубліковано оголошення про можливості
фінансування
16 серпня 2019 року – Кінцевий термін прийому заявок
9 вересня 2019 року – Повідомлення про рішення (попередню згоду чи
відмову фінансувати проєкт)
Організація може подавати тільки одну заявку протягом кожного циклу.
Зміст і форма заявок: Заявники мусять дотримуватися інструкцій та умов,
що містяться в цьому оголошенні, й подавати всю необхідну інформацію.
Подання неповної інформації або нарікання на висунуті вимоги може
призвести до дискваліфікації проєктної заявки.
Апліканти мусять подати повну, правильну і вичерпну інформацію, як
вимагається в цьому оголошенні. Якщо заявка міститиме неправдиві дані, її
буде відхилено.
Інструкції щодо подавання заявки:
Пропозиція має складатися з таких пунктів:
Пункт 1 – Аплікаційна форма пропозиції фінансування (форма SF-424)

Пункт 2 – Резюме:
Резюме не повинно бути довшим за 500 слів. Воно мусить містити стислу
інформацію про конкретні потреби, запропоновані види діяльності й
очікувані результати.
Пункт 3 – Опис проєкту:
Опис має включати потребу в даному проєкті для України, його мету і
завдання й детальний виклад запропонованих видів діяльності, що
продемонструє, яким чином аплікант досягатиме програмної мети.
Пункт 4 – Часові рамки:
Цей пункт містить вказівку на часові рамки, в межах яких виконуватиметься
програма.
Пункт 5 – Організаційні можливості:
Аплікація повинна містити чіткий опис управлінської структури установизаявника, її організаційного досвіду і досвіду в царині підтримки
переміщених університетів в Україні.
Пункт 6 – Оцінка проєкту
Цей пункт повинен містити опис плану й методології оцінки результатів
програми.
Пункт 7 – Кошторис
Відділ преси, освіти і культури розраховує виділити 350 000 доларів на
гранти, спрямовані на підтримку українських переміщених університетів.
Апліканти повинні надати повний кошторис програми. Для уточнення
загального кошторису апліканти можуть надавати окремі суб-кошториси до
кожного компоненту програми або виду діяльності.
Надсилайте вашу пропозицію тільки англійською мовою на електронну
адресу KyivPDGrantsEdu@state.gov. Ви отримаєте повідомлення на
підтвердження того, що вашу пропозицію було отримано, з відповідним
реєстраційним номером. Будь ласка, не надсилайте паперових копій поштою.
Будь ласка, надсилайте лише одну аплікаційну форму і кошторис: інші
документи розглядатися не будуть.
Адресний рядок (subject line) вашого електронного повідомлення має
відповідати такому форматові:

Grants Supporting Displaced Universities (грант на підтримку
переміщених університетів): скорочена назва проекту (абревіатура), ім’я
апліканта (назва організації)
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ:
Грантова комісія Відділу преси, освіти і культури керуватиметься такими
критеріями при оцінці пропозицій, що надійдуть у відповідь на це
оголошення про можливості фінансування:
• Якість плану програми й часові рамки: План має відображати
реалістичний і продуманий розвиток програми, яка підтримуватиме
принаймні один із переміщених університетів України.
• Склад учасників програми: У пропозиції має бути зазначено
кількість переміщених університетів (викладачів, студентів та інших
працівників), задіяних у цій програмі у різних ролях – як її розробники,
виконавці та бенефіціари.
• Тематична оцінка: Пропозиції повинні демонструвати відповідний
рівень обізнаності в університетському адмініструванні або вищій
освіті.
• Новаторство: Відділ преси, освіти і культури надасть пріоритет
пропозиціям, які використовують творчий, інноваційний підхід до
підтримки переміщених університетів в Україні.
• Самодостатність: Відділ преси, освіти і культури орієнтується на
пропозиції, які представлять реалістичний план щодо підтримки
запропонованої програми після закінчення дії федерального гранту.
• Оцінка проєкту: Пропозиції повинні містити надійний план оцінки
проєкту, а заявники мусять описати здатність своєї організації оцінити
запропоновану ними програму.
• Рентабельність: Непрямі (накладні) витрати мусять бути невисокими
порівняно з прямими витратами програми. Співфінансування
заохочується; проте воно не є обов’язковою вимогою цієї заявки.

ВІДМОВА У ФІНАНСУВАННІ
Аплікантів буде повідомлено про статус їхніх заявок не пізніше, ніж 9
вересня 2019 року. Оголошення про цю конкурсну грантову програму не
означає жодних зобов’язань щодо фінансування з боку уряду США. Уряд
США не несе відповідальності за витрати, які виникнуть під час підготовки
чи подання конкурсних заявок. Уряд США залишає за собою право
відмовити у фінансуванні всіх поданих заявок чи будь-якої з них. Якщо
заявку буде обрано для фінансування, Посольство США в Києві не має
жодних зобов’язань щодо надання додаткових коштів, пов’язаних з
грантовою угодою в майбутньому. Уряд США залишає за собою право
зменшити, переглянути чи збільшити кошториси проєктних заявок
відповідно до потреб оцінювання проєктів.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
По додаткову інформацію просимо звертатися до Посольства США, Україна,
за електронною адресою: KyivPDGrantsEdu@state.gov.

